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ВСТУП 

 
Кримінальний процес України належить до навчальних дисциплін, за-

своєння яких складає фундамент фахової підготовки юриста. 
Вищесказане обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії (докт-

рини) кримінального процесу і норм кримінально-процесуального права, які 
регулюють діяльність суб’єктів кримінального процесу, спрямовану наохо-
рону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а та-
кож забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і су-
дового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушен-
ня, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинува-
тий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана не-
обґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного  учасника кримі-
нального провадження була застосована належна правова процедура. 

Автори визнали зайвим перед кожним конкретним заняттям вказувати 
мету його проведення, оскільки вона є загальною для всіх практичних за-
нять: 

- закріплення курсантами знань, які вони отримали на лекціях і в процесі 
самостійної роботи з рекомендованими джерелами;  

- розвиток уяви про кримінально-процесуальну діяльність; 
- напрацювання навичок застосування законодавства; 
- активізація мисленної діяльностікурсантів в результаті колективного 

обговорення проблемних ситуацій тощо. 
Практикум складено відповідно до програми курсу "Кримінальний про-

цес", затвердженої Вченою Радою Дніпропетровського державного універ-
ситету внутрішніх справ та з врахуванням кількості годин, відведених для 
практичних занять навчальним планом спеціальності "Правознавство" для 
денної форми навчання. 

До кожної теми заняття, крім того, дається перелік питань для само-
контролю та тестові завдання. 
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Тема № 1 
ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Рекомендована література: 

1. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія 
та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального ко-
дексу України 2012р.: монографія / І.В. Гловюк. – Одеса : Юридична літера-
тура, 2015. – 712 с. 

2. Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуа-
льним кодексом України : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр 
учб. л-ри, 2013. – 352 с. 

3. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання 
кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , 
С.М. Міщенко та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка. – К.: «Хай-Тек Прес».2013. – 
580 с. 

4. Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних 
справ за КПК 2012 року / Я. П. Зейкан. – Х. : Коваленко О. В., 2013. – 376 с. 

5. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним 
процесуальним законодавством України : навч. посіб. / П. М. Каркач. – Х. : 
Право, 2013. – 184 с. 

6. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

7. Конституція України від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник 
України. – 2010. – № 72/1 Спеціальний випуск. – Ст. 2598. 

8. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. 
/ Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.  –  К.: ЦУЛ, 2015. – 
224 с.; 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
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Право, 2012. – 664 с. 
12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 
13. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. 

Роз’яснення: наук.-практ. посібник; за заг. редакцією М.А.Погорецького та 
О.П. Кучинської – К.: Юрінком Інтер, – 2015. – 560 с. 

14. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому 
провадженні: Навч. посібник // Удалова Л.Д., Азаров Ю.І., Рожнова В.В. та 
ін.; НАВС – Київ: КНТ, – 2013. – 375 с. 

15. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів проце-
суального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. 
– 152 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.  
2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галу-

зей права. 
3.  Історичні форми кримінального процесу.  
4. Поняття стадії кримінального процесу.  
5. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, 

завдання та особливості.  
6. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення. 
7. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних пра-

вовідносин. 
8.  Кримінально-процесуальна форма.  
9. Особливості кримінально-процесуальної форми.  
10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми 

удосконалення кримінально-процесуальної форми. 
11. Кримінально-процесуальні функції: поняття і різновиди.  
12. Кримінальне переслідування: сутність і суб`єкти.  
13. Захист: сутність і суб`єкти.  
14. Правосуддя: сутність і суб`єкти. 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  
 

1. Кримінальний процес – це:  
а) одна з форм досудового розслідування; 
б) діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, судді та суду; 
в) протокольна форма досудової підготовки матеріалів; 
г) діяльність судових і правоохоронних органів. 
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2. Який з наведених етапів кримінальної процесуальної діяльності 
не є стадією кримінального процесу? 

а) підготовче провадження; 
б) ухвалення та проголошення вироку; 
в) досудове розслідування; 
г) провадження за нововиявленими обставинами. 
 
3. Яке з наведених положень є одним із завдань кримінального 

провадження? 
а) зміцнення законності та правопорядку; 
б) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження; 
в) попередження та боротьба зі злочинністю; 
г) профілактика кримінальних правопорушень. 
 
4. Стадією кримінального процесу є: 
а) досудове розслідування; 
б) проголошення вироку; 
в) судові дебати; 
г) закриття кримінального провадження. 
 
5. Який з наведених етапів кримінальної процесуальної діяльності 

не є стадією кримінального процесу? 
а) підготовче провадження; 
б) ухвалення та проголошення вироку; 
в) виконання судових рішень; 
г) провадження за нововиявленими обставинами. 
 
6. Яка зі стадій кримінального провадження відбувається у будь-

якому випадку виникнення кримінально-процесуальних відносин? 
а) досудове розслідування; 
б) касаційне провадження; 
в) апеляційне провадження; 
г) виконання судових рішень. 
 
7. Яке з наведених положень є функцією кримінального процесу? 
а) профілактика кримінальних правопорушень; 
б) підтримання державного обвинувачення в суді; 
в) забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином; 
г) попередження та боротьба зі злочинністю. 
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8. Змістом якої функції кримінального процесу є прийняття рішен-
ня по суті кримінального провадження? 

а) обвинувачення; 
б) захисту; 
в) правосуддя; 
г) судового контролю. 
 
9. З якого моменту виникають кримінально-процесуальні право-

відносини? 
а) вчинення кримінального правопорушення; 
б) виявлення ознак кримінального правопорушення компетентними 

державними органами, або надходження до них заяв і повідомлень про кри-
мінальні правопорушення;  

в) внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
г) ухвалення судом обвинувального вироку. 
 
10.  Що характерно для інквізиційного кримінального процесу: 
а) презумпція невинуватості; 
б) випробування водою, вогнем, залізом, як засоби доказування;  
в) відсутність стадії досудового розслідування; 
г) рівноправність сторін. 
 
11.  Кримінально-процесуальна форма – це: 
а) вимоги закону щодо складання кримінально-процесуальних докуме-

нтів; 
б) вимога дотримання норм Конституції України при здійсненні кримі-

нального провадження; 
в) встановлені законом правила провадження слідчих і судових дій; 
г) визначений законом порядок кримінального провадження загалом, 

виконання окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. 
 

12. До якої історичної форми належить кримінальний процес в 
Україні? 

а) інквізиційної; 
б) змагальної; 
в) змішаної; 
г) слідчо-розшукової. 
 

13. Судові рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по сутті 
викладається у формі: 

а) постанови; 
б) вироку; 
в) ухвали; 
г) обвинувального акту. 
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14. Рішення слідчого, прокурора приймається у формі:  
а) реєстру матеріалів досудового розслідквання; 
б) протоколу; 
в) постанови; 
г) вироку. 
 
15. Хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у:  
а) вироку; 
б) протоколі; 
в) постанові; 
г) ухвалі. 
 

 
 
 

Тема № 2 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН 

 
Рекомендована література: 

1. Григоренко А. В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового 
Кримінального процесуального кодексу України / А. В. Григоренко, В. В. 
Молдован. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 418 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кримі-
нального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 
інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

4. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
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ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

10. Смоков С.М. Окремі проблемні питання, які виникають при застосу-
ванні норм нового КПК України// С.М.Смоков Юридичний часопис Націона-
льної академії внутрішніх справ – 2013. – № 1 (5). – С. 110–115. 

11. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав лю-
дини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального су-
дочинства України: монографія / В. Г. Уваров ; за заг. ред. доктора юрид. на-
ук В. М. Тертишника. – Дніпропетровськ . – 2012. – 268 с. 

12. Удалова Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону : моно-
графія / Л. Д. Удалова, С. І.Щериця; МОН України. – К. : КНТ, 2014. – 143 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права.  
2. Джерела кримінального процесуального права України. 
3. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.  
4. Структура Кримінального процесуального кодексу України.  
5. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.  
6. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і 

щодо осіб. 
7. Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пле-

нуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС 
і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства.  

8. Умови застосування кримінального процесуального закону за ана-
логією. 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Кримінальне провадження здійснюється щодо будь-якої особи, 
окрім: 

а) уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 
б) члена Національного агентства з питань запобігання корцпції; 
в) особи, яка користується дипломатичним імунітетом, стосовно якої 

кримінальне провадження може здійснюватися за правилами Кримінального 
процесуального кодексу України лише за її згодою або згодою компетентно-
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го органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа;  
г) судді Конституційного суду України. 
 
2. Кримінальне провадження на території України здійснюється з 

підстав та в порядку, передбачених: 
а)кримінальним процесуальним кодексом тієї держави, на території 

якої вчинено кримінальне правопорушення 
б) кримінальним процесуальним кодексом України, тільки якщо кри-

мінальне правопорушення вчинено на її території  
в)кримінальним процесуальним кодексом України незалежно від місця 

вчинення кримінального правопорушення 
г) міжнародними угодами, якщо місце вчинення кримінального право-

порушення знаходиться за межами України 
 
3. Порядок кримінального провадження на території України ви-

значається: 
а) Конституцією України, міжнародними договорами, указами Прези-

дента України, законодавством України; 
б) лише кримінальним процесуальним законодавством України; 
в) кримінальним законодавством України, міжнародними угодами, ука-

зами Президента України, кримінальним процесуальним законодавством 
України; 

г) кримінальним законодавством України, міжнародними угодами, 
кримінальним процесуальним законодавством України, іншими нормативно-
правовими документами. 

 
4. Дія кримінально-процесуального закону у просторі визначаєть-

ся: 
а) місцем вчинення злочину; 
б) територією України;  
в) місцем, де знаходиться обвинувачений; 
г) місцем, де знаходиться потерпіла особа; 
 
5.  Яка санкція найбільш характерна для кримінально-

процесуального права.  
а) застосування заходів примусу; 
б) застосування запобіжних заходів; 
в) дисциплінарна відповідальність посадових осіб; 
г) визнання доказів недопустимими;  
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6. Чим регламентовано порядок кримінального провадження на 
території України: 

а) Кримінальним процесуальним кодексом України; 
б) Кримінальним процесуальним кодексом України, але лише за умови, 

що кримінальне правопорушення вчинене на території України; 
в) Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України 

про кримінальні проступки; 
г) Кримінальним процесуальним кодексом України, Кримінальним ко-

дексом України та Законом України про кримінальні проступки. 
 
7. Кримінально-процесуальне право України: 
а)договірне;  
б) кодифіковане;  
в) прецедентне; 
г) звичаєве. 
 
8. Кримінально-процесуальний закон набирає чинності: 
а) через 5 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не пе-

редбачено законом. 
б) через 7 днів з дня його оголошення; 
в) через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не пе-

редбачено законом;  
г) через 3 дні з дня його оголошення. 
 
9. З якого моменту визначається чинність положень кримінального 

процесуального кодексу щодо допустимості доказів: 
а) з моменту їх отримання; 
б) з моменту їх використання; 
в) з моменту визнання відповідним рішення фактичних даних як дока-

зів; 
г) з моменту винесення відповідної постанови (ухвали) про допусти-

мість доказів. 
 
10. Щодо якої категорії осіб визначені особливості кримінального 

провадження: 
а) народні депутати України; 
б) Президент України та народні депутати України; 
в) члени Уряду України; 
г) працівники правоохоронних органів. 
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Тема № 3  

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Рекомендована література: 
1. Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та пробле-

ма їх класифікації : монографія / І. Л. Беспалько ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Я. Мудрого. – Х. : ФІНН, 2011. – 216 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кримі-
нального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та 
інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

4. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

10. Кучинська, О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі 
забезпечення прав його учасників : монографія / О. П. Кучинська. К. : Юрін-
ком Інтер, 2013. 285 с.  

11. Рогальська В. В. Змагальність у досудовому провадженні. Авторефе-
рат дис. канд. юрид. наук, Спец. 12.00.09. / В. В. Рогальська. – Дніпропет-
ровськ, 2012. – 20 с. 

12. Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
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цивільних і кримінальних справ. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре. – Кн. 2 : Кримі-
нальні справи / за заг. ред. : С. М. Міщенко. – 2012. – 496 с. 

13. Удалова Л. Д., Білоус О.В. Засада недоторканості житла чи іншого во-
лодіння особи у досудовому кримінальному провадженні. / Л. Д. Удалова, О. 
В. Білоус. — Київ : КНТ, 2015. — 180 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття та значення засад кримінального провадження.  
2. Класифікація засад кримінального провадження. 
3. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх 

реалізації.  
4. Суть та значення окремих засад кримінального процесу:  
 верховенство права; законність;  
 рівність перед законом і судом; повага до людської гідності;  
 забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;  
 недоторканність житла чи іншого володіння особи;  
 таємниця спілкування; невтручання у приватне життя;  
 недоторканність права власності;  
 презумпція невинуватості; свобода від самовикриття та право не 

свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї;  
 заборона двічі притягувати до кримінальної  відповідальності за 

одне і те саме правопорушення;  
 забезпечення права на захист; доступ до правосуддя;  
 змагальність;  
 безпосередність дослідження показань, речей і документів; 

забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльності; 

 публічність;  
 диспозитивність; 
 гласність і відкритість судового розгляду; розумність строків;  
 мова, якою здійснюється кримінальне судочинство. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Яке з перерахованих положень є засадою кримінального проце-

су? 
а) забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином; 
б) з’ясування достовірності показань свідка; 
в) обовязковість розгляду та вирішення клопотань учасників процесу. 
г) публічність.  
 
2. Кримінальне провадження в Україні здійснюється: 
а) українською мовою, але може провадитися мовою більшості насе-

лення певної місцевості; 
б) українською мовою, але може провадитися мовою, якою володіє об-

винувачений (підсудний) та більшість учасників процесу; 
в) мовою, якою володіє головуючий у судовому засіданні; 
г) державною мовою. 
 
3. Хто приймає рішення про здійснення кримінального проваджен-

ня у закритому судовому засіданні? 
а) обвинувачений; 
б) слідчий суддя, суд; 
в) прокурор; 
г) слідчий. 
 
4. Що найбільше характеризує дію принципу публічності?  
а) відкритий судовий розгляд в усіх судах; 
б) публічне проголошення вироку; 
в) обов’язок слідчого і прокуратура в межах своєї компетенції розпоча-

ти розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кри-
мінального правопорушення;  

г) участь громадськості під час провадженні. 
 
8. Здійснення кримінального провадження у закритому судовому 

засіданні приймається слідчим суддею, судом у випадках: 
а) якщо обвинувачений вчинив тяжкий або особливо тяжкий злочин;  
б) якщо обвинувачений є іноземцем;  
в) якщо обвинувачений неповнолітній;  
г) якщо обвинувачений є особою, яка займає особливо відповідальне 

становище. 
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9.Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи по-
лягає: 

а) проникнення до житла проводиться за санкцією прокурора; 
б) проникнення до житла проводиться за вмотивованою постановою 

слідчого і лише з санкції прокурора; 
в) проникнення до житла проводиться лише за вмотивованим судовим 

рішенням; 
г) проникнення до житла проводиться за вмотивованою постановою 

слідчого. 
 
10. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні за-

стосовується з урахуванням практики: 
а) Міжнародного кримінального суду; 
б) Європейського суду з прав людини; 
в) Європейського Суду справедливості; 
г) Суду Європейського Союзу. 

 
 
 

Тема № 4  
СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Рекомендована література: 

1. Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуа-
льним кодексом України : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр 
учб. л-ри, 2013. – 352 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних 
справ за КПК 2012 року / Я. П. Зейкан. – Х. : Коваленко О. В., 2013. – 376 с. 

4. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

5. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

6. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 
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7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

11. Кухарук Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі 
в кримінальному процесі України : монографія / Ю. О. Кухарук. – К. : Центр 
учб. л-ри, 2013. – 147 с. 

12. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 
12 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 18, № 
19-20 – Ст. 132. 

13. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України 
від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014, – № 47. 
– Ст.2051. 

14. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року // Офіційний 
вісник України від 07.11.2014. – № 87. – Cт. 2471. 

15. Удалова Л. Д. Надання свідку правової допомоги у кримінальному 
процесі : монографія / Л. Д. Удалова, О. В. Панчук. – К. : КНТ, 2014. – 160 с. 

16. Удалова Л.Д. Функція судового контролю у кримінальному проце-
сі: монографія / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. – 
К.: Центр учбової літератури, 2015. – 176 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кри-
мінальному судочинстві.  

2. Сторони та інші учасники кримінального провадження.  
3. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. 
4. Суд, суддя в кримінальному процесі.  
5. Функції та повноваження суду (судді). 
6. Слідчий суддя в досудовому провадженні.  
7. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне станови-

ще у різних стадіях кримінального процесу.  
8. Органи досудового розслідування та їх компетенція.  
9. Керівник органу досудового розслідування.  
10. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування 
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в кримінальному процесі.  
11. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.  
12. Потерпілий як учасник кримінального процесу.  
13. Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до 

кримінального провадження.  
14. Представники та законні представники потерпілого, їх права та 

обов’язки.  
15. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в 

їхньому процесуальному становищі.  
16. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допи-

тані як свідки. 
17. Процесуальне становище перекладача в кримінальному про-

вадженні.  
18. Цивільний позивач та відповідач, їх представники.  
19. Секретар судового засідання та судовий розпорядник.  
20. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 

провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення.  
21. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів.  
22. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному про-

вадженні. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Органами досудового розслідування єслідчі підрозділи: 
а) органів Державної пенітенціарної служби України; 
б) органів Державної прикордонної служби України; 
в) органів Державної кримінально-виконавчої служби України; 
г) органів Державної митної служби України. 
 
2. З якого моменту особа набуває статус обвинуваченого? 
а) з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 
б) з моменту повідомлення особі про підозру; 
в) з моменту передачі обвинувального акту до суду; 
г) з моменту затримання за підозрою у вчиненні кримінального право-

порушення. 
 
3. Якщо в результаті злочину настала смерть потерпілого, то його 

близькі родичі визнаються: 
а) представниками потерпілого;  
б) потерпілими;  
в) цивільними позивачами;  
г) постраждалими від кримінального правопорушення. 
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4. Повноваження захисника на участь у кримінальному проваджен-
ні підтверджуються: 

а) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордером, 
договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого 
законом на надання безоплатної правової допомоги;  

б) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; догово-
ром із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого зако-
ном на надання безоплатної правової допомоги, дипломом про отримання 
юридичної освіти;  

в) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; догово-
ром із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого зако-
ном на надання безоплатної правової допомоги; дипломом про отримання 
юридичної освіти; свідоцтвом про сплату єдиного податку, паспортом грома-
дянина України;  

г) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; догово-
ром із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого зако-
ном на надання безоплатної правової допомоги; свідоцтвом про сплату єди-
ного податку. 

 
5. Участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою: 
а) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування заходів забез-

печення кримінального провадження;  
б) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування запобіжних за-

ходів;  
в) щодо осіб, стосовно яких проводяться негласні слідчі (розшукові) дії;  
г) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру. 
 
6. Скільки захисників у обвинуваченого може одночасно брати 

участь у судовому розгляді: 
а) це залежить від бажання обвинуваченого та можливості оплатити по-

слуги захисників; 
б) не більше трьох;  
в) не більше п’яти;  
г) пропорційно кількості прокурорів, що підтримують державне обвину-

вачення. 
 
7. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути? 
а) лише фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

моральної, фізичної або майнової шкоди; 
б) фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано мораль-

ної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій криміналь-
ним правопорушенням завдано майнової шкоди;  
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в) юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано мора-
льної шкоди;  

г) як фізична так і юридична особа, якій кримінальним правопорушен-
ням завдано виключно інтелектуальну шкоду. 

 
8. У яких випадках свідок вправі користуватися правовою допомо-

гою адвоката? 
а) права користуватися правовою допомогою адвоката для свідка не пе-

редбачено законом;  
б) під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних 

дій;  
в) під час проведення перехресного допиту в суді;  
г) під час давання показання свідка у судовому розгляді за участю при-

сяжних. 
 
9. Відмова від захисника у кримінальному провадженні або його 

заміна фіксується: 
а) у постанові про заміну захисника; 
б) у постанові про прийняття відмови від захисника; 
в) у протоколі процесуальної дії; 
г) в обвинувальному акті. 
 
10. Захисником у кримінальному провадженні може бути: 
а) тільки адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адво-

катів України; 
б) близький родич підозрюваного, обвинуваченого, який має вищу юри-

дичну освіту; 
в) близький родич підозрюваного, обвинуваченого, його опікун та 

піклувальник; 
г) фахівець у галузі права. 
 
11. Захисник не має права взяти на себе захист підозрюваного,якщо: 
а) він є його близьким родичем; 
б) це суперечить інтересам особи, якій він раніше надавав правову до-

помогу у цьому ж кримінальному провадженні;  
в) він є його членом сім’ї; 
г) був представником потерпілого в іншому кримінальному про-

вадженні, в якому досудове розслідування здійснювалось тим же слідчим. 
 

12. У випадку відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого 
до слідчого судді прозастосування заходів забезпечення кримінального 
провадження, а також у разі незгодислідчого з таким рішенням: 

а) слідчий ініціює погодження клопотання перед прокурором вищого 
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рівня; 
б) слідчий звертається до керівника органу досудового розслідування, 

який ініціює розглядклопотання перед прокурором вищого рівня; 
в) слідчий протягом трьох днів з моменту відмови подає скаргу 

відповідному прокурору; 
г) слідчий протягом трьох днів з моменту відмови подає скаргу до міс-

цевого суду. 
 
13. З якого моменту особа набуває статусу цивільного позивача? 
а) з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування 

або суду; 
б) з моменту надання особою достатньої кількості доказів по заявленому 

нею цивільному позову; 
в) з моменту винесення постанови про визнання цивільним позивачем; 
г) з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального пра-

вопорушення. 
 

14. Підозрюваним за КПК України є особа: 
а) з моменту складання обвинувального акту; 
б) яка затримана за вчинення кримінального правопорушення; 
в) щодо якої застосовані заходи забезпечення кримінального про-

вадження; 
г) відносно якої складено постанову про визнання її підозрюваної. 
 
15. Експерт при проведенні експертизи має право: 
а) призначати ревізії та перевірки під час кримінального провадження; 
б) доручати проведення частини експертного дослідження іншим більш 

кваліфікованим експертам; 
в) знайомитися з матеріалами кримінального провадження; 
г) збирати додаткові матеріали, необхідні для дачі висновку. 
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Тема № 5  

ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ 
 

Рекомендована література: 
1. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у 

кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький, Д. О. Савиць-
кий. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 220 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

4. Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказу-
вання : монографія / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 448 с. 

5. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

6. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

11. Лукашкіна Т. В.Теорія доказів у кримінальному судочинстві : навч.-
метод. посібник / Т.В. Лукашкіна, Л.М. Гуртієва. – Одеса : Фенікс, 2012. 54 с. 

12. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях  [текст] навч. посіб. 
/[Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, Ю.І. Азаров та ін.] К.: «Центр учбової лі-
тератури», 2015 рік. – 104 с. 
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13. Удалова Л. Д. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування : 
навч. посіб. / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка . – К. : КНТ, 2012. – 160 с. 

14. Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кри-
мінальному провадженні / А.В. Форостяний // Юридична наука. – 2015. – № 
3. – С. 152 –158. 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказу-

вання. 
2. Елементи кримінально-процесуального доказування.  
3. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. 

Обов’язок доказування у кримінальному процесі.  
4. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального про-

вадження. 
5. Поняття доказів, та їх класифікація.  
6. Поняття джерел доказів та їх види.  
7. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.  
8. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.  
9. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання 

доказів недопустимими.  
10. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальному прова-

дженні. 
11. Показання свідків і потерпілих. Показання інших учасників кримі-

нального провадження. Показання з чужих слів.  
12. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.  
13. Документи, як джерела доказів.  
14. Вирішення питання про речові докази і документи.  
15. Висновок експерта і його доказове значення. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Не є джерелом доказів: 
а) показаня; 
б)  речові докази; 
в) довідка спеціаліста;  
г) висновки експертів; 
 
2. Доказ визнається допустимим, якщо: 
а) він отриманий в порядку, встановленому КПК України; 
б) він отриманий уповноваженою службовою особою; 
в) він отриманий без грубих порушень чинного законодавства; 
г) він отриманий з додержанням загальних вимог КПК України. 
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3.  Збирання доказів у кримінальному судочинстві України здійсню-
ється: 

а) слідчим, прокурором, слідчим суддею, керівником органу досудового 
розслідування; 

б) слідчим, прокурором; 
в) сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, перед-

баченому КПК України; 
г) слідчим, прокурором та потерпілим. 
 
4. Дублікат документа може бути визнаний судом як оригінал доку-

мента якщо він: 
а) завірений нотаріально; 
б) виготовлений таким же способом, як і його оригінал; 
в) скріплений печаткою органу державної влади, юридичної особи та за-

вірений підписом посадової особи; 
г) завірений слідчим суддею. 
 
5. Яке положення не передбачено в якості обставини, що підлягає 

доказуванню: 
а) подія кримінального правопорушення; 
б) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а та-

кож розмір процесуальних витрат; 
в) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповіда-

льності; 
г) причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопору-

шення. 
 
6. Процесуальними джерелами доказів є:  
а) показання, речові докази, документи, акти ревізії, перевірки ; 
б) показання, речові докази, документи, висновки експертів; 
в) показання, акти ревізій, перевірок, документи, висновки експертів; 
г) визнання особою вини, речові докази, документи, висновки експертів. 
 
7.У разі закриття кримінального провадження слідчим питання про 

долю речових доказів вирішується:  
а) слідчим за згодою прокурора ; 
б) прокурором; 
в) слідчим за згодою прокурора або прокурором; 
г) судом. 
 
8. Обов’язок доказування належності та допустимості доказів та об-

ставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на:  
а) сторону обвинувачення; 
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б) сторону захисту ; 
в) сторону кримінального провадження, що їх подає; 
г) слідчого суддю.   
 
9. Обов’язок доказування даних щодо розміру процесуальних витрат 

покладається:  
а)тільки на слідчого, прокурора; 
б)тільки на потерпілого; 
в)тільки на підозрюваного ; 
г) на сторону, яка їх подає.  
 
10. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення 

здійснюється в порядку, визначеному:  
а) Генеральним прокурором України ; 
б) Кабінетом Міністрів України; 
в) Державною судовою адміністрацією України ; 
г) судом.  

 
 
 

Тема № 6 
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Рекомендована література: 
1. Азаров Ю.І. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному 

провадженні за рахунок держави /Ю.І. Азаров, Д.П. Письменний, О.Ю. Хаб-
ло // Юридична наука. − 2014. – № 5. – С.49–56. 

2. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи 
при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія 
/ О. В. Верхогляд. – Х. : Юрайт, 2012. – 216 с. 

3. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

4. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

5. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

6. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
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[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

11. Процесуальна діяльність слідчого щодо відшкодування шкоди, за-
вданої кримінальним правопорушенням: метод. рек. // МВС України, НАВС, 
Авт. колект. С.С. Чернявський, В.І. Фаринник, Л.Д. Удалова та ін. – Київ: – 
2014. – 91с. 

12. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та 
інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.  
2. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.  
3. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному про-

вадженні.  
4. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кри-

мінального провадження.  
5. Форма і зміст позовної заяви.  
6. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.  
7. Доказування цивільного позову.  
8. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний 

позов. 
9. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримі-

нальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.  
10. Вирішення цивільного позову. Відшкодування (компенсація) шко-

ди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 
здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, проку-
ратури та суду. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Форма та зміст цивільного позову у кримінальному провадженні 

повинні відповідати: 
а) вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку ци-

вільного судочинства; 
б) вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку ад-

міністративного судочинства; 
в) загальним вимогам, що висуваються законом до клопотань грома-

дян; 
г) суворої форми та змісту цивільного позову у кримінальному прова-

дженні законодавством не передбачено. 
 
2. Види заподіяної шкоди в кримінальному судочинстві: 
а) моральна і майнова; 
б) майнова, фізична та інтелектуальна; 
в) моральна, фізична та майнова; 
г) моральна, матеріальна,фізична та майнова. 
 
3. Шкода, завдана громадянинові незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 
досудове розслідування, прокуратури або суду відшкодовується: 

а) частково, виходячи з принципу соціальної справедливості. 
б) в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, про-
куратури і суду. 

в) в повному чи частковому обсязі залежно від вини посадових осіб ор-
ганів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розсліду-
вання, прокуратури і суду. 

г) в обсязі, що не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати. 
 
4. Поняття цивільного позову в кримінальному судочинстві визна-

чено: 
а) лише в Кримінальному процесуальному кодексі України; 
б) в Кримінальному процесуальному кодексі України та теорії кримі-

нального судочинства; 
в) лише в Цивільно-процесуальному кодексі України; 
г) в теорії кримінального судочинства. 
 
8. Основними умовами пред’явлення цивільного позову в кримі-

нальному процесі є:  
а) подання позовної заяви; процесуальна правоздатність позивача; під-



Сербін М.М., Солдатенко О.А. 

28 

відомчість позову суду; відсутність винесеного судом рішення за тією ж під-
ставою та предметом позову; 

б) подання позовної заяви; відсутність винесеного судом рішення за ті-
єю ж підставою та предметом позову; 

в) подання позовної заяви; процесуальна правоздатність позивача; 
г) процесуальна правоздатність позивача; підвідомчість позову суду; 

відсутність винесеного судом рішення за тією ж підставою та предметом по-
зову. 

 
9. Яким чином вирішується цивільний позов у кримінальному 

провадженні: 
а) задовольняється повністю або частково; 
б) задовольняється повністю або частково чи відмовляється в ньому 

або залишається без розгляду; 
в) задовольняється повністю; 
г) задовольняється чи залишається без розгляду. 
 
10.Шкода, завдана незаконними діями, рішеннями чи бездіяльніс-

тю відповідного органу відшкодовується за рахунок: 
а) Державного бюджету України у випадках та порядку передбаченому 

законом; 
б) Державного бюджету України у випадках та порядку передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 
в) Державного бюджету України у випадках та порядку передбаченому 

відповідними інструкціями Міністерства фінансів України; 
г) відповідних посадових осіб зазначених органів, рішеннями, діями чи 

бездіяльністю яких завдано шкоду; 
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Тема № 7 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ 
 

Рекомендована література: 
1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-

мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

9. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які на-
дають безоплатну вторинну правову допомогу : Постанова Кабінету Мініст-
рів України від 17.09.2014 № 465 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l38. 

10. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами 
цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : 
Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду циві-
льних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11// [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html 
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Завдання для самостійної роботи 

1. Процесуальні строки та їх значення у кримінальному процесі. 
2. Яка існує класифікація строків у кримінальному процесі? 
3. Який порядок встановлення процесуальних строків прокурором, 

слідчим суддею, судом.? 
4. Який порядок обчислення процесуальних строків? 
5. У яких випадках процесуальні строки не вважаються пропущеними? 
6. Які наслідки порушення процесуальних строків? 
7. Який порядок поновлення процесуальних строків? 
8. Що таке процесуальні витрати? 
9. Які є види процесуальних витрат? 
10. Який порядок зменшення розміру процесуальних витрат або звіль-

нення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. 
11. Який процесуальний порядок розподілу процесуальних витрат? 
12. Які витрати, що покладаються на державу? 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Строки у кримінальному судочинстві обчислюються: 
а) хвилинами, годинами, днями; 
б) годинами, днями, місяцями, роками; 
в) годинами, днями, місяцями; 
г) днями, місяцями, роками. 
2. Розумними вважаються строки, які : 
а) є необхідними для завершення кримінального провадження; 
б) є необхідними для забезпечення процесуальної діяльності прокурора, 

слідчого судді, суду; 
в) дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних 

дій або прийняттяпроцесуальних рішень; 
г) є об'єктивно необхідними для надання міжнародної правової допомо-

ги. 
 
3. Коли закінчується строк, якщо відповідну дію належить вчинити 

в суді або органах досудового розслідування: 
а) у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах; 
б)  у встановлений час закінчення наступного робочого дня в цих 

установах; 
в) у встановлений час закінчення попереднього робочого дня в цих уста-

новах; 
г) у встановлений цими установами час і день. 
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4. До процесуальних витрат не належать: 
а) витрати на правову допомогу; 
б) витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідуван-

ня або судового провадження; 
в) витрати, пов'язані із забезпеченням процесуальної діяльності слі-

дчого, прокурора, слідчого судді і суду; 
г) витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей. 
 
5. Коли закінчується строк, який обчислюється днями або місяцями, 

якщо його закінчення припадає на неробочий день? 
а) у цей же день, оскільки посадова особа повинна провести необхідні дії 

або прийняти рішення і у неробочий день; 
б)  у наступний робочий день; 
в) у попередній робочий день; 
г) завчасно треба прийняти процесуальне рішення. 
 
6. Зменшити розмір процесуальних витрат або звільнити від їх 

сплати має право: 
а) слідчий; 
б) прокурор; 
в) слідчий суддя; 
г) суд. 
7. Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам не оплачується : 
а) проїзд; 
б) наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пунк-

ту); 
в) харчування; 
г) компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. 
 
8. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних із зберіганням і 

пересиланням речей і документів, встановлюється: 
а) Президентом України; 
б) Верховною Радою України; 
в) Кабінетом Міністрів України; 
г) МВС України. 
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Тема № 8  

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Рекомендована література: 

1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 
кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , 
С.М. Міщенко та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек 
Прес».2013.—580 с. 

2. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Ха-
бло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 269 
с. 

3. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

8. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

9. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 
досудового розслідування та судового провадження відповідно до криміна-
льного процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 
квітня 2013 року №511-550/0/4-13 // Кримінальний процесуальний кодекс 
України: коментарі, роз’яснення, документи. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 
С. 157–174. 

10. Про узагальнення судової практики застосування судами першої та 
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апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продов-
ження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: Постанова плену-
му Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 19 грудня 2014 року № 14// [Електронний ресурс] – Режим дос-
тупу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html 

11. Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею кло-
потань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 
Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду циві-
льних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 4 // [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html 

12. Смоков С.М. Запобіжні заходи та кримінально-процесуальні гаран-
тії їх застосування: навч. посібн. / С.М. Смоков. – Одеса: ОДУВС, 2015. – 134 
с. 

13. Хабло О.Ю. Тимчасове вилучення майна у кримінальному прова-
дженні: законодавча регламентація та проблеми застосування: /О.Ю. Хабло // 
Держава і право. − 2014. – Вип. № 63. – С.231–237. 

 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.  
2. Правила застосування заходів забезпечення кримінального про-

вадження. 
3. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок 

здійснення виклику. Повістка про виклик.  
4. Привід та порядок його виконання.  
5. Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про 

накладення грошового стягнення.  
6. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом: порядок 

застосування та строки Порядок та строки тимчасового обмеження у кори-
стуванні спеціальним правом.  

7. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.  
8. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких 

заборонено доступ.  
9. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок про-

ведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт 
майна та його розгляд.  

10. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.  
11. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу  
12. Види запобіжних заходів: 
 Особисте зобов’язання.  
 Особиста порука.  
 Домашній арешт.  
 Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і проце-
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дура звернення застави у доход держави.  
 Тримання під вартою:підстави та процесуальний порядок. 
 Затримання як тичасовій забовіжний захід. Види затримання: підстави 

та процесуальний порядок. 
13. Застосування електронних засобів контролю 
14. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного 

заходу. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Який із перерахованих заходів належить до заходів забезпечення 
кримінального провадження, передбачених КПК України? 

а) допит свідка, потерпілого; 
б) нерозголошення відомостей про факт та методи проведення неглас-

них слідчих (розшукових) дій; 
в) тимчасове вилучення майна; 
г) аудіо-,відео контроль місця. 
 
2. Хто приймає рішення про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження? 
а) потерпілий; 
б) слідчий суддя, суд; 
в) прокурор; 
г) слідчий з санкції прокурора. 
 
3. До кого із суб’єктів кримінального провадження можуть бути за-

стосовані запобіжні заходи? 
а) до підозрюваного, обвинуваченого; 
б) до потерпілого; 
в) до свідка; 
г) до експерта. 
 
4. Який запобіжний захід є найбільш м’яким? 
а) особиста порука; 
б) особисте зобов’язання; 
в) застава; 
г) домашній арешт. 
 
5. Яке з положень є підставою для обрання запобіжного заходу? 
а) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального 

правопорушення, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, 
що особа може перешкоджати кримінальному провадженню; 
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б) наявність достатніх доказів, що вказують на особливу небезпечність 
вчиненого підозрюваним, обвинуваченим злочину; 

в) наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа 
може перешкоджати кримінальному провадженню; 

г) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвину-
ваченим злочину. 

 
6. При вчиненні якого кримінального правопорушення можна 

обирати домашній арешт як запобіжний захід? 
а) при вчиненні злочину, за яке законом передбачено покарання у виді 

позбавлення волі; 
б) при вчиненні кримінального проступку; 
в) при вчиненні будь-якого кримінального правопорушення; 
г) при вчиненні злочину. 
 
7. Хто не може бути заставодавцем ? 
а) сам підозрюваний, обвинувачений; 
б) юридична особа;  
в) юридична особа державної або комунальної власності; 
г) фізична особа, яка є заінтересованою у результатах провадження.  
 
8. В який строк має бути розглянуте клопотання про застосування 

або зміну запобіжного заходу після затримання підозрюваного, обвину-
ваченого? 

а) 24 години; 
б) 3 доби; 
в) до 72 годин; 
г) до 60 годин. 
 
9. В якому випадку слідчий суддя, суд при постановленні ухвали 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має 
право не визначити розмір застави? 

а) щодо особи, яка має судимість; 
б) при оголошення особі про підозру у вчинення кількох кримінальних 

правопорушень; 
в) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою 

його застосування; 
г) щодо будь-якого злочину. 
 
10. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвину-

ваченого під час досудового розслідування щодо злочинів невеликої або 
середньої тяжкості не повинен перевищувати: 

а) 2 місяці; 
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б) 6 місяців; 
в) 12 місяців; 
г) 18 місяців. 
 
11. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвину-

ваченого під час досудового розслідування щодо тяжких або особливо 
тяжких злочинів не повинен перевищувати: 

а) 2 місяці; 
б) 6 місяців 
в) 12 місяців; 
г) 18 місяців. 
 
12. Що є поважною причиною неприбуття особи на виклик? 
а) неможливість залишити місце роботи; 
б) відсутність у особи транспорту, щоб прибути за викликом; 
в) відсутність особи у місці проживання протягом кількох днів; 
г) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок подорожі. 
 
13. До кого може бути застосований привід? 
а) до всіх учасників кримінального провадження; 
б) до свідка, який одноосібно виховує дітей віком до шести років; 
в) до підозрюваного, обвинуваченого, свідка; 
г) до неповнолітнього свідка. 
 
14. Які документи не можуть бути тимчасово вилученими з метою 

вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціаль-
ним правом? 

а) право керування транспортним засобом або судном; 
б) право полювання; 
в) право власності на майно; 
г) право на здійснення підприємницької діяльності. 
 
15. У якому випадку відсторонення від посади особи, яка підозрю-

ється або обвинувачується у вчиненні злочину, може бути здійснено не-
залежно від тяжкості вчиненого злочину? 

а) в будь-якому випадку вчинення кримінального правопорушення; 
б) щодо осіб, які призначаються Президентом України; 
в) щодо особи, яка працює у правоохоронному органі; 
г) щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. 
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Тема № 9 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
Рекомендована література: 

1. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час досудового ро-
зслідування: навч. посібник / Р. І. Благута, М. П. Климчук, В. М. Сакал, М. С. 
Цуцкірідзе. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 216 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

4. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

5. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

6. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

11. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 



Сербін М.М., Солдатенко О.А. 

38 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 
360 с. 

12. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному 
кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – 
Дніпроп. держ. ун–т внутр. справ, 2012. – 248 с. 

13. Татаров О.Ю Досудове провадження в кримінальному процесі 
України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) 
[Текст]: [монографія] / Татаров О.Ю. – Донецьк: ТОВ « ВПП « ПРОМІНЬ», 
2012. – 640 с. 

14. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирі-
шенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – 
К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 
1. Етапи досудового розслідування.  
2. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.  
3. Єдиний реєстр досудових розслідувань.  
4. Особливості розслідування кримінальних проступків.  
5. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування: 
 Підслідність та її види.  
 Початок та місце провадження досудового розслідування. 
 Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.  
 Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 
 Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.  
 Об’єднання і виділення досудового розслідування.  
 Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. 
 Доручення слідчого. 
 Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового 

розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою. 
 Складання кримінально-процесуальних документів під час 

досудового розслідування.  
 Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю 

за законністю в діяльності органів розслідування. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Досудове розслідування розпочинається з моменту: 
а)  затримання підозрюваного; 
б) внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
в) повідомлення громадян, підприємств, організацій про вчинене кримі-
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нальне правопорушення; 
г) повідомлення особі по підозру. 
 
2. Протягом якого строку має бути закінчене дізнання у криміналь-

ному провадженні про кримінальні проступки: 
а) протягом 10 днів з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 
б) протягом 20 днів з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 
в) протягом місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 
г) протягом 10 днів з моменту затримання особи за підозрою у вчиненні 

кримінального проступку. 
 
3. Протягом якого строку має бути закінчене досудове слідство у 

кримінальному провадженні про злочини: 
а) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчи-

ненні злочину; 
б) протягом п’яти  місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчи-

ненні злочину; 
в) протягом трьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчи-

ненні злочину; 
г) протягом шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчи-

ненні злочину. 
 
4. Які слідчі дії не можуть бути проведені при провадженні дізнання: 
а) слідчий експеримент; 
б) допит підозрюваного; 
в) допит обвинуваченого; 
г) негласні слідчі (розшукові) дії. 
 
5. Під час досудового розслідування кримінальних проступків допу-

скається застосування наступних запобіжних заходів: 
а) домашнього арешту; 
б) застави; 
в) тримання під вартою. 
г) особистого зобов’язання. 
 
6. Який вид підслідності визначається за характером вчиненого зло-

чину: 
а) альтернативна; 
б) персональна; 
в) предметна; 
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г) територіальна. 
 
7. Строк досудового слідства обчислюється з дня: 
а) внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
б) прийняття слідчим матеріалів до свого провадження; 
в) повідомлення особи про підозру; 
г) з дня визначеного прокурором. 
 
8. Протягом якого строку мають бути розглянуті і вирішені клопо-

тання учасників процесу: 
а) негайно; 
б) не більше 3 діб; 
в) не більше 5 діб; 
г) не більше 10 діб. 
 
9. Ким приймається рішення про об’єднання та виділення матеріа-

лів досудового розслідування: 
а) слідчим; 
б) прокурором; 
в) слідчим суддею; 
г) працівниками оперативних підрозділів. 
 
10. Скарга щодо рішення про об’єднання та виділення матеріалів 

досудового розслідування може бути направлена: 
а) прокурору; 
б) судді; 
в) слідчому; 
г) рішення оскарженню не підлягає.  
 
11. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань: 
а) допит потерпілого; 
б) слідчий експеримент; 
в) огляд місця події; 
г) допит підозрюваного. 
 
12. У випадку виявлення ознак кримінального правопорушення на 

морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досу-
дове розслідування розпочинається: 

а) негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань при першій можливості; 

б) після прибуття до будь-якого порту, що належить Україні; 
в) не пізніше трьох днів після виявлення ознак кримінального правопо-
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рушення на морському чи річковому судні; 
г) не пізніше десяти днів після виявлення ознак кримінального правопо-

рушення на морському чи річковому судні. 
 
13. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення: 
а) можлива у разі неналежного оформлення заяви; 
б) можлива за умови підслідності даного кримінального правопорушен-

ня іншому органу досудового розслідування; 
в) якщо заява чи повідомлення подається не потерпілим; 
г) не допускається. 
 
14. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань,порядок 

його формування та ведення затверджуються: 
а) Генеральною прокуратурою України; 
б) Міністерством внутрішніх справ України; 
в) Службою безпеки України; 
г) Національним антикорупційним бюро України. 
 
15. Якщо місце вчинення кримінального правопорушенняневідоме, 

то місце проведення досудового розслідування визначає: 
а) слідчий суддя; 
б) слідчий; 
в) начальник слідчого підрозділу; 
г) відповідний прокурор. 
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Тема №10 

ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 

Рекомендована література: 
1. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у криміна-

льному провадженні: моногр. / М.В. Багрій, В.В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 
308 с. 

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна академія 
внутрішніх справ, 2012. – 282 с. 

4. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

10. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 
360 с. 

11. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / За заг. ред. Никифор-
чука Д.Й. – Київ: НАВС, 2012. – 176 с. 

12. Особливості збирання у досудовому провадженні біологічних слідів 
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людини [Текст] : метод. рек. / [Фурман Я. В., Юсупов В. В., Котляренко Л. Т., 
Дмитрук Р. С.]. – К. : НАВС, 2016. – 44 с. 

13. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею 
клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого во-
лодіння особи: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 9 // 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html 

14. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні [навч. наоч. 
посіб. у схемах і таблицях] / О.А. Осауленко, А.В. Самодін, Г.М. Степанова 
та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 140 с. 

15. Форостяний А.В. Забезпечення участі понятих під час проведення 
слідчих (розшукових) дій / А.В. Форостяний // Юридична Україна. – 2015. – 
№ 1. – С. 74 –78. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.  
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій.  
3. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слід-

чих (розшукових) дій.  
4. Допит та його процесуальне оформлення.  
5. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої осо-

би. Пред’явлення для впізнання та його види.  
6. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.  
7. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі 

відеоконференції. 
8. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. 
9. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих 

видів огляду. 
10. Слідчий експеримент.  
11. Освідування і його види.  
12. Експертиза та підстави її проведення.  
13. Отримання зразків для проведення експертизи. 
14. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. 
15. Види негласних слідчих (розшукових) дій.  
16. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
17. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні та в інших цілях.  
18. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. 

  



Сербін М.М., Солдатенко О.А. 

44 

 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Яка з наведених процесуальних дій не є слідчою (розшуковою) 

дією: 
а) огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією; 
б) відтворення обстановки та обставин події; 
в) слідчий експеримент; 
г) проведення експертизи. 
 
2. Яка з наведених слідчих (розшукових) дій спрямована на пере-

вірку вже отриманих доказів: 
а) допит; 
б) обшук; 
в) проведення експертизи; 
г) слідчий експеримент. 
 
3. Перед початком допиту потерпілий попереджається про кримі-

нальну відповідальність за: 
а) дачу завідомо неправдивих показань; 
б) відмову від дачі показань і дачу завідомо неправдивих показань; 
в) відмову від дачі показань; 
г) відмову від дачі показань щодо рідних та близьких. 
 
4. Скільки разів надає право проникнути до житла чи іншого во-

лодіння особи ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншо-
го володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчо-
го? 

а) лише один раз; 
б) цю кількість визначає слідчий суддя в ухвалі; 
в) ця кількість необмежена протягом доби; 
г) кількість визначає прокурор, слідчий у клопотанні. 
 
5. Назвіть слідчі (розшукові) дії, які здійснюються з обов'язковою 

участю понятих та захисника незалежно від застосування технічних за-
собів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

а) ексгумація трупа, освідування особи, обшук або огляд житла чи ін-
шого володіння особи; 

б) пред‘явлення для впізнання, обшук особи; 
в) слідчий експеримент, обшук або огляд житла чи іншого володіння 

особи, а також обшук особи на розсуд слідчого; 
г) обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи. 
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6. Хто не може бути понятим у кримінальному провадженні? 
а) потерпілий, підозрюваного, обвинуваченого, працівники правоохо-

ронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального 
провадження; 

б) потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, 
працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в резуль-
татах кримінального провадження; 

в) потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, 
працівники правоохоронних органів; 

г) підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, їх родичі, працівники 
правоохоронних органів та суду, захисники, а також особи, заінтересовані в 
результатах кримінального провадження. 

 
7. Яка тривалість допиту особи без перерви передбачена КПК 

України? 
а) допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в ці-

лому – понад вісім годин на день; 
б) допит не може продовжуватися без перерви понад годину, а в цілому 

– понад шість годин на день; 
в) допит не може продовжуватися без перерви понад годину, а в цілому 

понад шість годин на день потерпілого та вісім годин на день підозрюваного, 
обвинуваченого; 

г) жодна відповідь неправильна. 
 
8. У яких випадках може бути проведений допит свідка, потерпі-

лого за відсутності сторони захисту? 
а) у разі, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено 

про підозру у цьому кримінальному провадженні; 
б) у разі, коли це потребує забезпечення безпеки сторони захисту; 
в) у разі, коли це потребує забезпечення безпеки сторони обвинувачен-

ня; 
г) усі відповіді є правильними. 
 
9. За обов’язкової присутності яких осіб відповідно до КПК Украї-

ни повинен проводитись допит малолітньої або неповнолітньої особи? 
а) захисника, законного представника, педагога або психолога; 
б) законного представника, педагога або психолога; 
в) законного представника, а також педагога або психолога у разі недо-

сягнення особою шістнадцятирічного віку; 
г) захисника, педагога або психолога. 
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10. Вкажіть найбільш точні правила пред’явлення для впізнання 
за КПК України: 

а) особа, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, ра-
зом з іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше двох і які не ма-
ють різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі; 

б) особа, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, ра-
зом з іншими особами тієї ж статі, яких має бути троє і які не мають різких 
відмінностей у віці та зовнішності; 

в) особа, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, ра-
зом з іншими особами, яких має бути не менше трьох і які не мають різких 
відмінностей у віці, зовнішності та одязі; 

г) особа, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, ра-
зом з іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не ма-
ють різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. 

 
11. Яка мета проведення обшуку? 
а) виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення криміна-

льного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопору-
шення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення; 

б) виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення криміна-
льного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопору-
шення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також вста-
новлення місцезнаходження розшукуваних осіб; 

в) для встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; 
г) виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення криміна-

льного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопору-
шення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також вста-
новлення місцезнаходження розшукуваних осіб та їх майна. 
 

12. Про результати освідування особи складається: 
а) подання; 
б) висновок; 
в) протокол; 
г) ухвала. 
 
13. Матеріали відеозапису із зображенням особи, яка підлягаєи 

впізнанню, можуть бути пред’явлені лише за умови зображення на нихне 
менше: 

а) двох осіб; 
б) трьох осіб; 
в) чотирьох осіб; 
г) п’яти осіб. 
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14. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення неглас-
ної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати (ч.1 ст.249 КПК): 

а) одного місяця; 
б) двох місяців; 
в) шести місяців; 
г) дванадцяти місяців. 
 
15. Надане слідчим клопотання про обшук розглядається всуді не 

пізніше: 
а) трьох діб з дня надходження; 
б) двох діб з дня надходження; 
в) в день його надходження;  
г) двох діб з дня надходження (не враховуючи вихідні та святкові дні). 

 
 

Тема № 11 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ  

 
Рекомендована література: 

1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 
кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , 
С.М. Міщенко та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек 
Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
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коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 
360 с. 

10. Повзик, Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинува-
ченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) : монографія / Є. В. По-
взик ; Наук. ред. О. Г. Шило, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : Право, 
2014. 225 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 
2. Випадки повідомлення про підозру. 
3. Етапи повідомлення про підозру.  
4. Складання повідомлення про підозру.  
5. Зміст письмового повідомлення про підозру.  
6. Порядок повідомлення про підозру.  
7. Права підозрюваного та їх роз’яснення.  
8. Вручення письмового повідомлення про підозру.  
9. Зміна повідомлення про підозру. 
10. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Повідомлення про підозру означає: 
а) настання кримінальної відповідальності; 
б) остаточний висновок слідчого, прокурора про вчинення цією особою 

конкретного кримінального правопорушення; 
в) слідчий, прокурор дає першопочатковий висновок, про наявність і 

суть кримінального правопорушення, скоєного конкретною особою; 
г) інкримінування особі вчинення конкретного кримінального право-

порушення. 
 
2. З якого моменту особа набуває статуту підозрюваного: 
а) винесення постанови про визнання особи підозрюваним; 
б) пред’явлення обвинувачення; 
в) допиту особи як підозрюваного; 
г) коли особу повідомлено про підозру, або коли особа затримана за пі-
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дозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 
 
3. Якщо у кримінальному провадженні є двоє підозрюваних, то 

скільки повідомлень про підозру повинен скласти слідчий або прокурор: 
а) одну; 
б) дві; 
в) в залежності від кількості епізодів їх злочинної діяльності; 
г) незалежно від кількості епізодів їх злочинної діяльності – одну. 
 
4. Протягом якого строку особі має бути вручено повідомлення 

про підозру: 
а) не пізніше 2 днів з моменту складання повідомлення про підозру; 
б) не пізніше 2 місяців з моменту складання повідомлення про підозру; 
в) в день його складення, а у випадку неможливості такого вручення – 

у спосіб передбачений КПК для вручення повідомлень. 
г) не пізніше 10 днів з моменту складання повідомлення про підозру. 
 
5. Привід підозрюваного здійснюється за: 
а) усним розпорядженням слідчого про привід; 
б) дорученням слідчого про привід; 
в) мотивованою постановою слідчого про привід; 
г) ухвалою слідчого судді. 
 
6. Хто уповноважений складати повідомлення про підозру: 
а) прокурор, або слідчий за погодженням з прокурором; 
б) тільки слідчий; 
в) тільки прокурор; 
г) слідчий суддя. 
 
7. Протягом якого строку треба допитати підозрюваного після 

вручення йому повідомлення про підозру: 
а) негайно; 
б) не пізніше двох днів; 
в) не пізніше десяти днів; 
г) конкретних строків в законі не визначено. 
 
8. Якого статусу набуває особа після повідомлення про підозру: 
а) підозрюваного; 
б) підсудного; 
в) свідка; 
г) підзахисного. 
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9. Якими повинні бути дії слідчого у разі відмови підозрюваного 
поставити підпис у протоколі допиту підозрюваного: 

а) слідчий запрошує захисника (законного представника), а у разі його 
відсутності не менше двох понятих, при яких робить відмітку про відмову від 
підпису на протоколі, зазначає мотиви відмови, а також факт надання пись-
мових пояснень особи щодо причин такої відмови; 

б) слідчий робить відмітку про відмову від підпису на протоколі, за-
значає мотиви відмови, про що сповіщає прокурора; 

в) слідчий робить відмітку про відмову від підпису на протоколі, зазна-
чає мотиви відмови, про що сповіщає суддю 

в) слідчий робить відмітку про відмову від підпису на протоколі і ста-
вить тільки свій підпис. 

 
10. Якщо під час досудового розслідування треба змінити повідом-

лення про підозру, то слідчий або прокурор: 
а) закриває кримінальне провадження щодо певної частини повідом-

лення про підозру, про що оголошує підозрюваному; 
б) складає та вручає підозрюваному нове повідомлення про підозру; 
в) складає нове повідомлення про підозру; 
г) виносить постанову про зміну підозри, про що оголошує підозрюва-

ному. 
 
 
 

Тема № 12 
ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Рекомендована література: 
1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання 

кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , 
С.М. Міщенко та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек 
Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. по-
сібн. / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.  –  К.: ЦУЛ, 
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2015. – 224 с. 
5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 

[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

10. Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за Кри-
мінальним процесуальним кодексом України: монографія / О.О. Торбас. – 
Одеса: Юридична література, 2015. – 168 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення до-
судового розслідування.  

2. Розшук підозрюваного.  
3. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розсліду-

вання.  
4. Форми закінчення досудового розслідування.  
5. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний по-

рядок.  
6. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від криміналь-

ної відповідальності.  
7. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.  
8. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. 

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.  
9. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинуваль-

ного акту. Додатки до обвинувального акту.  
10. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи ви-

ховного характеру та його зміст.  
11. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів 
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досудового розслідування.  
12. Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального 

провадження. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Підставою для зупинення досудового розслідування є: 
а) не встановлення особи, яка вчинила злочин; 
б) тяжка хвороба обвинуваченого; 
в) місцезнаходження підозрюваного невідоме; 
г) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнаро-

дного співробітництва. 
 
2. Необхідною умовою для зупинення досудового розслідування є: 
а) повідомлення особі про підозру; 
б) складання обвинувального акту; 
в) закінчення строку досудового розслідування; 
г) обрання особі запобіжного заходу. 
 
3. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою: 
а) ухвалою суду за погодженням з прокурором; 
б) постановою слідчого судді за погодженням з прокурором; 
в) постановою слідчого; 
г) постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором. 
 
4. Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою: 
а) слідчого, прокурора; 
б) слідчого судді, суду; 
в) слідчого за погодженням з прокурором; 
г) слідчого судді. 
 
5. Прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлен-

ня особи про підозру здійснити одну з таких дій: 
а) закінчити кримінальне провадження; 
б) звернутися до суду з постановою про звільнення особи від криміна-

льної відповідальності; 
в) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про засто-

сування примусових заходів медичного або виховного характеру; 
г) обрати особі запобіжний захід. 
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6. Кримінальне провадження закривається судом: 
а) якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального право-

порушення; 
б) якщо встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 
в) у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; 
г) якщо не встановлені достатні докази для доведення винуватості осо-

би в суді і вичерпані можливості їх отримати. 
 
7. Протягом якого строку прокурор має право скасувати постанову 

слідчого про закриття кримінального провадження у зв`язку з незакон-
ністю чи необґрунтованістю? 

а) 5 днів; 
б) 10 днів; 
в) 20 днів; 
г) 30 днів. 
 

 8. Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кри-
мінального правопорушення здійснюється: 
 а) слідчим; 
 б) прокурором; 
 в) слідчим суддею; 
 г) судом. 
 

9. Обвинувальний акт підписується: 
а) слідчим та прокурором, який його затвердив, або лише прокурором, 

якщо він склав його самостійно; 
б) слідчим, прокурором та обвинуваченим; 
в) слідчим, прокурором та потерпілим; 
г) слідчим, прокурором та слідчим суддею. 
 
10. Які відомості не є обов`язковими для обвинувального акту: 
а) прізвище, ім'я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора; 
б) обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання; 
в) розмір витрат на правову допомогу; 
г) дату та місце його складення та затвердження. 
 
11. Хто зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матері-

алами у випадку зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких 
надано доступ? 

а) слідчий; 
б) слідчий за погодженням з прокурором; 
в) прокурор; 
г) слідчий суддя. 
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12. На ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не 
має право: 

а) свідок; 
б) потерпілий; 
в) експерт; 
г) заявник. 
 
13. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відк-

риття матеріалів відповідно до ст. 290 КПК України, суд: 
а) не має права допустити відомості, що містяться в них як докази; 
б) має права допустити відомості, що містяться в них як докази на підс-

таві клопотання потерпілого; 
в) має право допустити відомості, що містяться в них як докази на підс-

таві клопотання обвинуваченого; 
г) має право допустити відомості, що містяться в них як докази на підс-

таві клопотання будь-якої сторони кримінального провадження. 
 
14. Які документи додаються до обвинувального акта: 
а) протоколи слідчих (розшукових) дій; 
б) протоколи негласних слідчих (розшукових) дій; 
в) цивільний позов; 
г) постанови слідчого судді. 
 
15. Які вимоги пред`являються до клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру? 
а) клопотання повинно відповідати вимогам, що пред`являються до об-

винувального акту; 
б) клопотання повинно відповідати вимогам, що пред`являються до об-

винувального акту, а також містити інформацію про захід виховного харак-
теру, який пропонується застосовувати 

в) клопотання повинно містити копії матеріалів, якими слідчий, проку-
рор обґрунтовує доводи клопотання; 

г) клопотання повинно містити перелік закладів виховного характеру. 
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Тема № 13 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
Рекомедована література: 

1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 
с. 

10. Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія / 
Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. – К.: Центр учбової 
літератури, 2015. – 176 с. 
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Завдання для самостійної роботи 
1. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяль-

ності під час досудового розслідування. 
2. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть 

бути оскаржені під час досудового розслідування.  
3. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження.  
4. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.  
5. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування.  
6. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.  
7. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.  
8. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудо-

вого розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.  
9. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 
10. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися 

слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора.  
11. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність проку-

рора.  
12. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність прокурора. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. На досудовому проваджені можуть бути оскаржені такі рішення, 
дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора: 

а) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розсліду-
вання – потерпілим, його представником чи законним представником, підоз-
рюваним, його захисником чи законним представником; 

б) рішення слідчого про закриття кримінального провадження – заяв-
ником, потерпілим, його представником, чи законним представником; 

в) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – 
підозрюваним ; 

г) правильні відповіді «а», «б». 
 
2. Скаргу на рішення дії та бездіяльності слідчого чи прокурора, 

передбаченої ч. 1 ст. 303 КПК України можуть бути подані протягом: 
а) всього провадження; 
б) досудового розслідування; 
в) 10 днів з моменту прийняття рішень, вчинення дії або бездіяльності; 
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г) 3-х діб з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. 
 
3.Скарга слідчого на рішення, дії чи бездіяльності прокурора по-

винна подаватися: 
а) не пізніше 3-х днів з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних 

рішень, дій чи бездіяльності; 
б) протягом досудового розслідування; 
в) до видалення суду в нарадчу кімнату; 
г) інший варіант. 
 
4. Протягом якого терміну прокурор вищого рівня, до якого на-

дійшла скарга слідчого на рішення прокурора, зобов’язаний розглянути 
цю скаргу? 

а) протягом п’яти днів з моменту її надходження; 
б) протягом семи днів з моменту її надходження; 
в) протягом трьох днів з моменту її надходження; 
г) протягом доби з моменту її надходження. 
 
5. Повернення скарги: 
а) позбавляє права повторного звернення; 
б) не позбавляє права повторного звернення; 
в) позбавляє лише потерпілу особу; 
г) немає правильної відповіді. 
 
6. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється: 
а) за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу; 
б) за обов’язкової участі потерпілого; 
в) за обов’язкової участі слідчого; 
г) немає правильної відповіді. 
 
7. Розумний строк: 
а) може перевищувати передбачені КПК строки виконання процесуа-

льних дій; 
б) не може перевищувати передбачені КПК строки виконання процесу-

альних дій; 
в) може перевищувати передбачений строк в КПК за поданням відпові-

дних компетентних органів; 
г) немає правильної відповіді. 
 
8. Особа, яка подала скаргу на недотримання розумних строків су-

ддею та прокурором: 
а) повідомляється невідкладно про результати розгляду; 
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б) повідомляється невідкладно про результати розгляду письмово; 
в) повідомляється протягом доби про результати розгляду; 
г) немає правильної відповіді. 
 
9. Слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність: 
а) зобов’язує припинити дію; 
б) скасовує рішення судді чи прокурора; 
в) передає матеріал для розгляду в суд; 
г) правильні відповіді «а», «б». 
 
10. Під час досудового розслідування ухвала слідчого судді про 

здійснення спеціального досудового розслідування: 
а) може бути оскаржена сторонами кримінального провадження в апе-

ляційному порядку; 
б) не підлягає оскарженню; 
в) може бути оскаржена захисником, потерпілим, представником поте-

рпілого в апеляційному порядку; 
г) може бути оскаржена тільки стороною захисту в апеляційному по-

рядку. 
 
 
 

Тема №14 
ПІДСУДНІСТЬ. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Рекомендована література: 

1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. по-
сібн. / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.  –  К.: ЦУЛ, 
2015. – 224 с. 

5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
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В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.  
2. Види підсудності.  
3. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.  
4. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження.  
5. Порядок і строки підготовчого судового провадження. 
6. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому судовому 

провадженні. 
7. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового 

провадження. Призначення судового розгляду.  
8. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.  
9. Закінчення підготовчого судового провадження.  
10. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Видами підсудності є: 
а) родова; 
б) особлива; 
в) спеціальна;  
г) персональна. 
 
2. Підсудність за зв’язком справ визначається: 
а) суб’єктом скоєння злочину; 
б) об’єктом скоєння злочину; 
в) місцем скоєння злочину;  
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г) пов’язаністю різних кримінальних справ певними елементами складу 
злочину. 

 
3. Чи допускаються спори про підсудність: 
а) так; 
б) ні; 
в) так, в окремих, визначених законом випадках; 
г) так, якщо прокурор оскаржив визначену підсудність.  
 
4. Під час підготовчого провадження суддя з’ясовує наступне пи-

тання: 
а) винуватість підсудної особи; 
б) розмір шкоди, завданої злочином; 
в) чи немає підстав для закриття кримінального провадження; 
г) міру покарання підсудній особі. 
 
5. За результатами підготовчого провадження суддя приймає одне 

з таких рішень: 
а) ухвалює вирок; 
б) призначає судовий розгляд; 
в) накладає стягнення на винну особу; 
г) повертає провадження на досудове розслідування. 
 
6. У разі, коли було вчинено кілька кримінальних правопорушень, 

кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрис-
дикції якого вчинено: 

а) більш тяжкий злочин; 
б) менш тяжкий злочин; 
в) більшість злочинів; 
г) проживає більшість потерпілих. 
 
7. Кримінальне провадження стосовно судді має здійснюватися: 
а) тим судом, до територіальної юрисдикції якого відноситься місце 

проживання судді;  
б) тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді;  
в) тим судом, що найбільш територіально наближений до суду, в якому 

обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді; 
г) вищестоящим судом. 
 
8. Питання про передання кримінального провадження з одного 

суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів вирішуєть-
ся: 

а) колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
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цивільних і кримінальних справ; 
б) колегією суддів Верховного суду України; 
в) колегією судів Апеляційного суду області; 
г) колегією суддів на спільному засіданні палат Верховного суду Укра-

їни. 
 
9. Питання про передання кримінального провадження з одного 

суду до іншого вирішується не пізніше: 
а) десяти днів від моменту внесення подання чи клопотання; 
б) семи днів від моменту внесення подання чи клопотання; 
в) п’яти днів від моменту внесення подання чи клопотання; 
г) двадцяти днів від моменту внесення подання чи клопотання. 
 
10. Суд, який отримав кримінальне провадження з іншого суду, ро-

зпочинає судове провадження: 
а) зі стадії підготовчого судового засідання; 
б) з моменту, на якому зупинився суд, який здійснював судовий розг-

ляд; 
в) з дослідження доказів; 
г) зі стадії судового розгляду. 
 

11. Обставини, що обумовлюють передання кримінального прова-
дження на розгляд іншого суду: 
а) клопотання обвинуваченого; 
б) ліквідовано суд, який здійснював судове провадження; 
в) захворів суддя, що здійснював судовий розгляд; 
г) судді заявлено відвід. 
 

12. Завдання стадії підготовчого провадження: 
а) з’ясувати вину особи; 
б) накласти арешт на майно обвинуваченого; 
в) перевірити відповідність вимогам кримінального процесуального за-

кону обвинувального акту; 
г) перевірити відповідність вимогам кримінального процесуального за-

кону матеріалів кримінального провадження. 
 

13. Після отримання обвинувального акта суд призначає підготовче 
судове засідання: 
а) не пізніше п'яти днів з дня його надходження; 
б) не пізніше десяти днів з дня його надходження; 
в) не пізніше п'ятнадцяти днів з дня його надходження; 
г) не пізніше трьох днів з дня його надходження. 
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14. У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі 
рішення: 

а) затвердити угоду про визнання вини; 
б) скласти угоду про визнання вини; 
в) запропонувати обвинуваченому підписати угоду про визнання вини; 
г) скасувати угоду про визнання вини. 
 
15. Потерпілий, його представник та законний представник мають 

право знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які:  
а) безпосередньо стосуються вчиненого щодо потерпілого криміналь-

ного правопорушення; 
б) безпосередньо стосуються особи обвинуваченого; 
в) безпосередньо стосуються застосованого до обвинуваченого запобі-

жного заходу; 
г) безпосередньо стосуються проведених експертних досліджень. 
 
 

 
Тема № 15 

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
 

Рекомендована література: 
1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-

мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. 
/ Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.  –  К.: ЦУЛ, 2015. – 

224 с. 
5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 

[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  
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7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

10. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях  [текст] навч. по-
сіб. /[Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, Ю.І. Азаров та ін.] К.: «Центр учбової 
літератури», 2015 рік. – 104 с. 

 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання.  
2. Поняття і завдання судового слідства. 
3. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. 
4. Спрощений порядок судового слідства.  
5. Порядок судових дебатів.  
6. Промови і репліки сторін.  
7. Останнє слово обвинуваченого.  
8. Процесуальний порядок постановлення судового рішення.  
9. Види судових рішень.  
10. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. 
11. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.  
12. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку.  
13. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. 
14. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді.  
15. Журнал судового засідання.  
16. Технічна фіксація перебігу судового засідання.  
17. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.  
18. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.  
19. Провадження в суді присяжних. 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Під час здійснення провадження судом присяжних не може про-
водитися:  

а) пред’явлення для впізнання особи або речі;  
б) огляд на місці;  
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в) одночасний допит двох чи більше осіб;  
г) дослідження речових доказів. 
 
2. Принцип безпосередності судового розгляду передбачає: 
а) суд першої інстанції повинен особисто дослідити всі докази; 
б) суд повинен гласно допитати всіх учасників процесу;  
в) суд повинен проводити судові засідання безперервно; 
г) кожне кримінальне провадження повинне бути розглянуте в одному 

й тому ж складі суддів. 
 
3. Принцип усності судового розгляду передбачає: 
а) суд першої інстанції повинен особисто дослідити всі докази; 
б) суд повинен усно допитати всіх учасників процесу;  
в) суд повинен проводити судові засідання безперервно; 
г) кожне кримінальне провадження повинне бути розглянуте в одному 

й тому ж складі суддів. 
 
4. Принцип безперервності судового розгляду передбачає:  
а) суд першої інстанції повинен особисто дослідити всі докази; 
б) суд повинен усно допитати всіх учасників процесу;  
в) суд повинен проводити судові засідання безперервно; 
г) кожне кримінальне провадження повинне бути розглянуте в одному 

й тому ж складі суддів. 
 
5. Принцип незмінності складу суду судового розгляду передбачає:  
а) суд першої інстанції повинен особисто дослідити всі докази; 
б) суд повинен усно допитати всіх учасників процесу;  
в) суд повинен проводити судові засідання безперервно; 
г) кожне кримінальне провадження повинен бути розглянуте в одному 

й тому ж складі суддів. 
 
6. Судовий розгляд при відсутності прокурора допускається лише 

у такому випадку: 
а) коли розглядають провадження у формі приватного обвинувачення; 
б) за клопотанням підсудного;  
в) якщо прокурор є близьким родичем підсудної особи; 
г) коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинува-

чення. 
 
7. За злісне ухилення від явки до суду до потерпілого може бути за-

стосовано: 
а) затримання; 
б) арешт; 



ПРАКТИКУМ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

65 

в) примусовий привід;  
г) грошове стягнення. 
 
8. У випадку, якщо дані судового розгляду вказують, що підсудний 

вчинив ще й інший злочин, щодо якого обвинувачення не висувалось: 
а) суд виносить ухвалу, якою повідомляє прокурора про вчинення цьо-

го злочину; 
б) суд за клопотанням підсудного виносить ухвалу, якою повідомляє 

прокурора про вчинення цього злочину; 
в) прокурор просить суд розглянути нове обвинувачення; 
г) прокурор повертає провадження на додаткове розслідування. 
 
9.  Етап судового розгляду: 
а) постановлення вироку; 
б) судове слідство;  
в) обвинувальна промова; 
г) захисна промова. 
 
10. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочи-

нів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійсню-
ється за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі: 

а) трьох професійних суддів та п’яти присяжних; 
б) двох професійних суддів та шести присяжних; 
в) трьох професійних суддів та двох присяжних; 
г) двох професійних суддів та трьох присяжних. 
 
11. Суд може прийняти рішення про здійснення кримінального 

провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового 
провадження або його окремої частини лише у випадках: 

а) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 
б) якщо потерпілим є неповнолітній; 
в) якщо обвинуваченим є душевно хворий; 
г) якщо потерпілим є душевно хворий. 
 
12.  Якщо подальша участь у судовому провадженні захисника не-

можлива, головуючий пропонує обвинуваченому обрати собі іншого за-
хисника протягом: 

а) десяти днів; 
б) трьох днів; 
в) п’яти днів; 
г) семи днів. 
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13. При повторному порушенні обвинуваченим порядку судового 
засідання він може бути видалений за ухвалою суду з зали засідання: 

а) на весь час судового розгляду; 
б) не може бути видалений; 
в) на момент оголошення судового рішення; 
г) до моменту сплати накладеного грошового стягнення. 
 
14. Не вважаються порушеннями безперервності судового розгляду 

випадки відкладення судового засідання внаслідок:  
а) хвороби потерпілого; 
б) вихідних днів; 
в) проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження; 
г) підготовки сторін до судових дебатів. 
 
15. Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконфе-

ренції у випадку: 
а) проведення допиту малолітнього свідка; 
б) хвороби захисника; 
в) відпустки судді; 
г) віддаленості суду. 
 
 

 
Тема № 16 

ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
 

Рекомендована література: 
1. Бобечко Н.Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні: Моно-
графія / за ред. академіка НАПрН України, проф. В.Т. Нора. – К.: Алерта, 
2015. – 234 с. 

2. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія 
та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального ко-
дексу України 2012р.: монографія / І.В. Гловюк. – Одеса : Юридична літера-
тура, 2015. – 712 с. 

3. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

4. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

5. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
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частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

6. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.  
2. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в 

апеляційному порядку. 
3. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку. 
4. Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх 

повноваження. 
5.  Процесуальний порядок і строки апеляційного провадження  
6. Апеляція, її форма та зміст.  
7. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 
8. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги. 
9. Суть і завдання касаційного провадження.  
10. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 
11.  Касаційна скарга та її зміст.  
12. Процесуальний порядок і строки касаційного розгляду 
13. Межі перегляду судом касаційної інстанції. 
14. Судові рішення суду касаційної інстанції.  
15. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.  
16. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 

України. 
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17. Процесуальний порядок розгляду справи Верховним Судом України.  
18. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.  
19. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявле-

ними обставинами.  
20. Характеристика нововиявлених обставин.  
21. Процесуальний порядок та строки перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами. 
22. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Апеляційна скарга може бути подана на вирок або ухвалу про за-
стосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або 
виховного характеру суду першої інстанції протягом: 

а) 5 днів з дня їх оголошення;  
б) 7 днів з дня їх проголошення;  
в) 15 днів з дня їх оголошення; 
г) 30 днів з дня їх проголошення. 
 
2. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається: 
а) через суд, який ухвалив судове рішення, протягом 3 днів з дня її ого-

лошення;  
б) безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її 

оголошення;  
в) безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 7 днів з дня її 

оголошення;  
г) через суд, який ухвалив судове рішення, протягом 5 днів з дня її ого-

лошення. 
 

3. Кримінальне провадження в апеляційному порядку здійснюється 
колегіально судом у складі: 

а) п’яти професійних суддів;  
б) не більше трьох професійних суддів;  
в) двох професійних суддів та трьох присяжних;  
г) трьох професійних суддів та двох присяжних. 
 
4. Касаційна скарга на судові рішення подається: 
а) через суд першої інстанції, який ухвалив судове рішення;  
б) через суд апеляційної інстанції, який ухвалив відповідне судове 

рішення;  
в) безпосередньо до суду касаційної інстанції;  
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г) до суду, що на власний розсуд обрала особа, яка подає касаційну скар-
гу. 

 
5. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом: 
а) 15 днів з дня проголошення судового рішення судом апеляційної ін-

станції;  
б) 1 місяця з дня проголошення судового рішення судом апеляційної ін-

станції;  
в) 3 місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної ін-

станції;  
г) 6 місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної ін-

станції. 
 

6. Обвинувачений не може оскаржити вирок суду першої інстанції 
на підставі угоди про примирення з підстав:  

а) призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами 
угоди;  

б) ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання;  
в) нероз’яснення йому наслідків укладення угоди;  
г) недослідження всіх доказів у судовому засіданні. 
 
7. З якого моменту обчислюється строк подачі апеляційної скарги 

для особи, яка перебуває під вартою? 
а)  з моменту підписання головуючим судового рішення;  
б) з моменту проголошення судового рішення;  
в) з моменту вручення такій особі копії судового рішення; 
г) з моменту зафіксованого виявлення особою наміру щодо оскарження 

судового рішення. 
 
8. Обов’язок щодо надання до апеляційної скарги у кримінальному 

провадженні її копій в необхідній кількості не поширюється на:  
а) потерпілого та його представника; 
б) обвинуваченого, який знаходиться під домашнім арештом; 
в) захисника, якщо обвинувачений перебуває на стаціонарному лікуван-

ні; 
г) обвинуваченого, який перебуває на стаціонарному лікуванні. 
 
9. Особа, яка подала апеляційну скаргу у кримінальному прова-

дженні, має право відмовитись від неї:  
а) до початку апеляційного розгляду ; 
б) до закінчення апеляційного розгляду; 
в) до початку судових дебатів; 
г) протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку. 
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10. Суд апеляційної інстанції не має права скасувати виправдуваль-
ний вирок лише з мотивів:  

а) істотного порушення прав обвинуваченого; 
б) неповноти судового розгляду ; 
в) ухвалення судового рішення незаконним складом суду ; 
г) здійснення провадження за відсутності потерпілого, належним чином 

не повідомленого про дату, час і місце судового засідання. 
 
11.Після закінчення апеляційного провадження матеріали кри-

мінального провадження направляються до суду першої інстанції не 
пізніш як:  

а) у п’ятиденний строк; 
б) у семиденний строк; 
в) у десятиденний строк; 
г) у п’ятнадцятиденний строк. 
 
12.Що не належить до повноважень суду апеляційної інстанції за 

наслідками розгляду апеляційної скарги на вирок у кримінальному про-
вадженні?  

а) залишити вирок без змін; 
б) змінити вирок; 
в) скасувати вирок частково та повернути кримінальне провадження на 

додаткове розслідування; 
г) скасувати вирок повністю та ухвалити новий вирок. 
 
13. Яке обвинувачення не має права розглядати суд апеляційної ін-

станції?  
а) обвинувачення, яке не було висунуте в суді першої інстанції; 
б) змінене прокурором під час судового розгляду справи; 
в) додаткове обвинувачення, висунуте прокурором під час судового 

розгляду справи; 
г) обвинувачення, підтримане в суді потерпілим, якщо прокурор відмо-

вився від підтримання державного обвинувачення. 
 
14.Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд су-

дового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими об-
ставинами?  

а) шести місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналась 
або могла дізнатись про ці обставини; 

б) чотирьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізна-
лась або могла дізнатись про ці обставини; 

в) трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналась 
або могла дізнатись про ці обставини; 
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г) двох років після того, як особа, яка звертається до суду дізналась або 
могла дізнатись про ці обставини. 

 
15. Кому з учасників кримінального провадження надається право 

подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами судового 
рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили?  

а) тільки стороні захисту; 
б) тільки стороні обвинувачення; 
в) тільки потерпілому і його представнику; 
г) всім учасникам судового провадження. 

 
 

Тема № 17 
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 
Рекомендована література: 

1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. по-
сібн. / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.  –  К.: ЦУЛ, 
2015. – 224 с. 

5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
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Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 
2. Обов`язковість рішень суду. Порядок та строки звернення судового 

рішення до виконання.  
3. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.  
4. Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання 

кримінальних покарань. 
5. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.  
6. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виника-

ють під час виконання вироку.  
7. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. 
8. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої ча-

стини покарання більш м’яким.  
9. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 
 

 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Вирок рішення суду першої інстанції набирає законної сили:  
а) негайно; 
б) після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого 

Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було 
подано; 

в) з моменту його проголошення; 
г) протягом трьох днів з моменту його прийняття. 
 
2. Судові рішення суду апеляційної інстанції набирають законної 

сили:  
а) з моменту їх отримання; 
б) протягом десяти днів з моменту їх прийняття; 
в) протягом десяти днів з моменту їх проголошення; 
г) з моменту їх проголошення. 
 
3. У кримінальному провадженні судове рішення суду касаційної ін-

станції набирає законної сили:  
а) з моменту його проголошення; 
б) протягом 7 днів з моменту його проголошення; 
в) протягом 14 днів з моменту його проголошення; 
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г) протягом місяця з моменту його проголошення. 
 

4. Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не перед-
бачено Кримінальним процесуальним кодексом України, звертається до 
виконання не пізніш як:  

а) через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення ма-
теріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апе-
ляційної чи касаційної інстанції; 

б) через п’ять днів з дня набрання ним законної сили або повернення ма-
теріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апе-
ляційної чи касаційної інстанції; 

в) через десять днів з дня набрання ним законної сили або повернення 
матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апе-
ляційної чи касаційної інстанції; 

г) через п’ятнадцять днів з дня набрання ним законної сили або повер-
нення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із су-
ду апеляційної чи касаційної інстанції. 

 
5. Клопотання про звільнення від відбування покарання вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, подається до:  
а) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає 

засуджений; 
б) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений 

відбуває покарання; 
в) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується 

вирок; 
г) суду, який ухвалив вирок. 
 
6. Клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного із ви-

конанням вироку, розглядається:  
а) слідчим суддею; 
б) суддею одноособово; 
в) судом колегіально; 
г) прокурором. 
 
7. Клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного із ви-

конанням вироку, розглядається протягом:  
а) десяти днів з дня його надходження до суду; 
б) п’ятнадцяти днів з дня його надходження до суду; 
в) дванадцяти днів з дня його надходження до суду; 
г) чотирнадцяти днів з дня його надходження до суду. 
 
8.У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задово-
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ленні клопотання щодо зняття судимості розгляд повторного клопотан-
ня з цього ж питання може мати місце не раніше як:  

а) через один місяць з дня винесення ухвали суду про відмову; 
б) через три місяці з дня винесення ухвали суду про відмову; 
в) через шість місяців з дня винесення ухвали суду про відмову; 
г) через рік з дня винесення ухвали суду про відмову. 
 
9. Клопотання про застосування покарання за наявності кількох 

вироків подається до:  
а) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає 

засуджений; 
б) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується 

вирок; 
в) суду, який ухвалив вирок; 
г) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений 

відбуває покарання. 
 
10. Клопотання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виника-

ють при виконанні вироку, подається до:  
а) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає 

засуджений; 
б) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується 

вирок; 
в) суду, який ухвалив вирок; 
г) місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений 

відбуває покарання. 
 
 
 

ТЕМА № 18 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Рекомендована література: 
1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-

мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
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Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

4. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. 
/ Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.  –  К.: ЦУЛ, 2015. – 
224 с. 

5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному су-
дочинстві. 

2. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження.  

3. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження. 

4. Центральні органи України що забезпечують міжнародне співробіт-
ництво у кримінальному провадженні.  

5. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 
Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу.  

 
6. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову до-

помогу на території України.  
7. Створення і діяльність спільних слідчих груп.  
8. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстра-

диція). Екстрадиційний арешт.  
9. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб.  
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Який документ складається органом, що здійснює кримінальне 

провадження або уповноваженим ним органом, про міжнародне 
співробітництво відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України?  

а) запит; 
б) постанова; 
в) звернення; 
г) розпорядження. 
 
2. Який з наведених є уповноваженим (центральним) органом щодо 

здійснення міжнародної правової допомоги у кримінальному про-
вадженні під час досудового розслідування?  

а) Генеральна прокуратура України; 
б) Міністерство юстиції України; 
в) Міністерство закордонних справ України; 
г) Спеціалізована антикорупційна прокуратура України. 
 
3. Протягом якого терміну уповноважений (централізований) ор-

ган надсилає запит запитуваної сторони: 
а) 10 днів; 
б) 7 днів; 
в) 14 днів; 
г) 1 місяця. 
 
 
4. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

тимчасовий арешт – це:  
а) застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вар-

тою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції); 
б) взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами 

України, на строк, визначений Кримінальним процесуальним кодексом 
України або міжнародним договором України, до отримання запиту про ви-
дачу (екстрадицію) ; 

в) видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території 
однієї держави, іншій державі для застосування запобіжного заходу у вигляді 
домашнього арешту, проведення процесуальних дій з її участю та притягнен-
ня до кримінальної відповідальності з метою запобігання закінченню строків 
давності або втраті доказів у кримінальному провадженні; 

г) заборона підозрюваному, обвинуваченому залишати територію 
певної держави. 
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5. Екстрадиція – це: 
а) видача особи злочинця, 
б) видача особи державі, компетентними органами якої ця особа роз-

шукується, для притягнення до кримінальної відповідальності; 
в) видача особи державі, компетентними органами якої ця особа роз-

шукується, для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання 
вироку; 

г) видача особи державі для виконання вироку. 
 
6. До процедури екстрадиції не входить: 
а) тимчасовий арешт; 
б) екстрадиційний огляд; 
в) затримання особи; 
г) екстрадиційний арешт. 
 
7. До принципів екстрадиції не входить: 
а) принцип подвійної підсудності;  
б) принцип спеціалізації; 
в) принцип гласності; 
г) принцип універсального переслідування. 
 
8. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

метою тимчасової видачі є:  
а) подальша екстрадиція особи; 
б) запобігання закінченню строків давності або втраті доказів у кри-

мінальній справі; 
в) відбування покарання на території України; 
г) відбування покарання на території іноземної держави. 
 

9.Який з наведених є уповноваженим (центральним) органом що-
до здійснення міжнародної правової допомоги у кримінальному про-
вадженні під час досудового розслідування?  

а) Генеральна прокуратура України; 
б) Міністерство юстиції України; 
в) Міністерство закордонних справ України; 
г) Спеціалізована антикорупційна прокуратура України. 
 

10. Тимчасовий арешт застосовується на: 
а) 72 години; 
б) 14 діб; 
в) 40 діб; 
г) 60 діб. 
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11. Хто із перелічених суб’єктів не має права надсилати до уповно-
важеного (центрального) органу України запит про міжнародну правову 
допомогу у кримінальному провадженні відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України?  

а) прокурор; 
б) суд; 
в) слідчий за погодженням з прокурором; 
г) керівник оперативного підрозділу компетентного органу. 
 

12. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 
у разі направлення запиту про міжнародне співробітництво у кри-
мінальному провадженні за кордон електронним, факсимільним або ін-
шим засобом зв’язку, оригінал запиту надсилається поштою не пізніше:  

а) семи днів з моменту його передання зазначеними засобами зв’язку; 
б) трьох днів з моменту його передання зазначеними засобами зв’язку; 
в) п’яти днів з моменту його передання зазначеними засобами зв’язку; 
г) десяти днів з моменту його передання зазначеними засобами зв’язку. 
 

13. Упродовж якого періоду часу з дати надходження запиту компе-
тентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу у 
кримінальному провадженні до безпосереднього виконавця він має бути 
виконаний відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України?  

а) шістдесяти днів; 
б) сорока п’яти днів; 
в) одного місяця; 
г) двох місяців. 

14. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 
на території України з метою виконання запиту про надання міжнарод-
ної правової допомоги у кримінальному провадженні можуть бути про-
ведені:  

а) будь-які процесуальні дії, передбачені Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України або міжнародним договором; 

б) тільки негласні слідчі (розшукові) дії; 
в) тільки слідчі (розшукові) дії, передбачені Кримінальним процесу-

альним кодексом України або міжнародним договором; 
г) тільки слідчі (розшукові) дії, що не потребують дозволу слідчого 

судді. 
 
15. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

у рамках міжнародної правової допомоги, прокурор за наслідком вико-
нання запиту компетентного органу іноземної держави про вручення до-
кументів відповідній особі у кримінальному провадженні складає:  
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а) протокол; 
б) рапорт; 
в) довідку; 
г) повідомлення. 

 
 
 

Тема № 19 
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Рекомендована література: 

1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюютьокремі питання кри-
мінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко 
та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка.—К.: «Хай-Тек Прес».2013.—580 с. 

2. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у 
справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний 
посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с. 

3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. 
Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія 
Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с. 

4. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива 
частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. 
Хабло, О.В. Римарчук. – 4-тє вид., доповн. і переробл. – Київ: КНТ, 2016. – 
269 с. 

5. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) 
[текст] навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / [Л.Д. Удалова, 
В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 
2016 – 406 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 
2012 р. – 1224 с.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. 
– 768 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. 
Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : 
Право, 2012. – 664 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91). 

10. Перепелиця, С. І. Кримінальне провадження у формі приватного об-
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винувачення : монографія / С. І. Перепелиця ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 
Мудрого. Харків : Право, 2015.  

11. Тітко І.А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приват-
ного інтересу в кримінальному процесі України: монографія / І.А. Тітко. – Х.: 
Право, 2015. – 448 с. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.  
2. Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціюван-

ня та умови укладання. 
3. Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 
4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо 

яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 
5. Процесуальний порядок кримінального провадження щодо неповно-

літніх. 
6. Особливості досудового розслідування у кримінальному проваджен-

ні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.  
7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 
8. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю.  
9. Кримінальне провадження на території дипломатичних представ-

ництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річко-
вому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнава-
льним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в 
Україні.  

10. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських 
установ, суден України.  

11. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. У кримінальному провадженні не може бути укладена угода:  
а) про примирення між потерпілим та підозрюваним;  
б) про примирення між потерпілим та обвинуваченим; 
в) мирова угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим; 
г) про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обви-

нуваченим. 
 
 
2. У разі недосягнення згоди щодо укладення угоди у кримінально-
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му провадженні факт її ініціювання і твердження, що були зроблені з ме-
тою її досягнення:  

а) можуть розглядатися як визнання підозрюваним своєї винуватості; 
б) можуть розглядатися як доказ; 
в) не можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як 

визнання своєї винуватості; 
г) можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як визнання 

своєї винуватості.  
 

3. У разі якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька 
потерпілих від одного кримінального правопорушення, то угода:  

а) не може бути укладена та затверджена; 
б) може бути укладена та затверджена лише з одним з потерпілих; 
в) може бути укладена та затверджена лише з усіма потерпілими; 
г) може бути укладена та затверджена з усіма потерпілими за умови, 

що згода на це надана більшістю потерпілих. 
 
4. У кримінальному провадженні не може бути укладена угода:  
а) про примирення між потерпілим та підозрюваним;  
б) про примирення між потерпілим та обвинуваченим; 
в) мирова угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим; 
г) про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обви-

нуваченим. 
 
5. За чиєї ініціативи може бути укладена угода про визнання вину-
ватості? 
а) за ініціативою потерпілого; 
б) за ініціативою судді; 
в) за ініціативою підозрюваного чи обвинуваченого; 
г) за ініціативою прокурора або підозрюваного, обвинуваченого. 
 
6. Яка з обставин не враховується прокурором при вирішенні пи-

тання про укладення угоди про визнання винуватості? 
а) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у 

проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 
б) характер і тяжкість обвинувачення (підозри); 
в) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 
г) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового 

розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості криміна-
льних правопорушень. 

 
7. Потерпілий має право укласти угоду про примирення з підо-

зрюваним, обвинуваченим:  
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а) після повідомлення особі про підозру та лише до початку судового 
розгляду; 

б) після повідомлення особі про підозру та лише до закінчення досудо-
вого розслідування; 

в)після повідомлення особі про підозру та до виходу суду до нарадчої 
кімнати для ухвалення вироку; 

г) після повідомлення особі про підозру та лише до початку підготов-
чого провадження.  

 
8. Особливий порядок кримінального провадження не застосову-

ється щодо:  
а) народного депутата України; 
б) адвоката; 
в) кандидата у Президенти України; 
г) кандидата у депутати Верховної Ради України. 
 
9. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи здійснюється:  
а) слідчим, який спеціально уповноважений керівником місцевої про-

куратури на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх; 
б) прокурором, який спеціально уповноважений керівником місцевої 

прокуратури на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх; 
в) слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу досудо-

вого розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо непов-
нолітніх; 

г) прокурором, який спеціально уповноважений слідчим суддею на 
здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.  

10. Хто письмово повинен повідомити народному депутату України 
про підозру у вчиненні ним злочину? 

а) голова Верховної Ради України; 
б) прокурор Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Сева-

стополя; 
в) заступник генерального прокурора України; 
г) генеральний прокурор України. 
 
11. Яка з обставин не підлягає встановленню у кримінальному про-

вадженні щодо неповнолітніх? 
а) обставини, що негативно впливали на виховання неповнолітнього; 
б) ставлення неповнолітнього до вчиненого діяння; 
в) умови життя та виховання неповнолітнього; 
г) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників криміналь-

ного правопорушення. 
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12. Хто є обов’язковим учасником під час допиту неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого? 

а) захисник; 
б) захисник, педагог; 
в) батьки, законний представник; 
г) психолог. 
 
13. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення 
у стані обмеженої осудності, досудове розслідування здійснюється:  

а) слідчим, який спеціально уповноважений прокурором; 
б) прокурором, який спеціально уповноважений керівником регіональ-

ної прокуратури; 
в) слідчим; 
г) лише прокурором. 
 
14. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

до особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, може бути застосований запобіжний захід у ви-
гляді:  

а) домашнього арешту; 
б) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам 

сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом; 
в) особистого зобов’язання; 
г) застави. 
 
15. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 

питання про направлення особи до медичного закладу для проведення 
стаціонарної психіатричної експертизи під час досудового розслідування 
вирішується:  

а) постановою слідчого; 
б) постановою прокурора ; 
в) ухвалою слідчого судді; 
г) постановою слідчого за погодженням з прокурором. 
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